
KB-A-N+KS-900K

KOOLVERWERKING

prepareren - snijden - wassen- drogen - transporteren - schillen/schrappen

Algemeen
 
Eillert heeft sinds 1929 de opkomst 
van de groenteverwerkende 
industrie succesvol gefaciliteerd. 
Veel van haar klanten zijn begonnen 
als zelfproducerend detaillist en zijn 
doorontwikkeld tot leidende 
toeleveranciers aan de food retailing, 
fast food, catering en horeca.
 

Kwaliteit
en Service
 
De keuze van hoogwaardige 
componenten van gerenommeerde 
merken met wereldwijde
verkrijgbaarheid garandeert een 
goede beschikbaarheid en verhoogt 
de bedrijfszekerheid. 
Regelmatig onderhoud aan de 
machine minimaliseert het risico op 
een eventuele stilstand. Ook voor 
service op locatie kunt u gebruik 
maken van de ervaren en vakkundige 
servicedienst van Eillert. Immers, voor 
service en onderhoud kunt u altijd 
het beste bij de ervaren fabrikant van 
uw machines terecht.

KB-A-N+KS-900K
 
De eerste fase in de verwerking van witte en rode kool is het verwijderen van de kern. 
Om dit arbeidsintensieve proces te automatiseren heeft Eillert een speciale 
koolboormachine ontwikkeld. De koolboor is voorzien van een pneumatisch lift 
systeem. Nadat de kool in de machine is gelegd, wordt het systeem met behulp van 
een zogenaamde “2-hand bediening” gestart. De kool wordt gelift naar een speciale 
draaiende spiraalvormige boorkop die de kern uitboort. In verband met de 
veiligheid stopt de boorkop na het uitboren. Het liftsysteem beweegt zich naar zijn 
uitgangspositie waarna de uitgeboorde kool automatisch wordt uitgeworpen. 

Voor het snijden van witte en rode kool heeft Eillert een industriële koolsnijmachine 
KS-900K in het programma die uitgevoerd is met een ruime invoergoot die de kolen 
naar de speciale snijschijf voert. Op de 900 mm ronde koolschijf zijn een 12-tal 
messen op een dusdanige wijze gemonteerd dat een perfect snijresultaat wordt 
verkregen. De standaard snit is 2mm. Optioneel kan de lengte van de snit worden 
bepaald door het inbouwen van snitonderbrekers. Via een ruime uitvoertrechter 
verlaat de gesneden kool de machine. Het snijgedeelte van de machine is kantelbaar, 
voor een eenvoudige reiniging.
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KB-A-N:
 
Aansluitwaarde : 400 Volt, 50 Hz, 3 Fase+PE, 0,55 kW. 
Stekker : 16 A CEE, 5 polig. 
Min. koolafmeting : ca. 200 mm.
Max. koolafmeting : ca. 330 mm.
Luchtverbruik : 6 bar (ca. 450ltr/uur).
Capaciteitsindicatie : ca. 360 stuks per uur.  
 

Opties:
 
• diverse maten boorkoppen voor verschillende typen kool.
• bloemkool houder.
• compressor.
• mand met plateau t.b.v. kruimopvang.

KS-900K:
 
Aansluitwaarde : 400 Volt, 50 Hz, 3 Fase+PE, 2,2 kW. 
Stekker : 16 A CEE, 5 polig.
Max. koolafmeting : 350 mm.
Capaciteitsindicatie : ca. 1-4 ton per uur, afhankelijk van de snit.  
 

Opties:
 
• verlenging van de roestvrijstalen spijlengoot van de koolboor naar de invoer
 van de KS-900K. 
• dubbele invoer voor optimale capaciteit.
• transportband met opvangbunker voor de afvoer van de gesneden kool.
• transportwagen t.b.v. snijschijven.
• wielen.
• Standaard snit 2 mm, overige maten op aanvraag (max. 6 mm).
• Dwarssnit mes 20, 25, 30, 40, 50, 80 of 100 mm om de lengte van de snit
 te reduceren.

Wijzigingen voorbehouden

KOOLVERWERKING

Overige machines
in het Eillert programma voor 
groenteverwerking:
 
• werktafels
• wasmachines
• mandencarrousel
• centrifuges
• afweeg/verpakkingsmachines
• schrap/schilmachines

KB-A-N+KS-900K


